„Vezess és oktass engem
igazságodra, mert te vagy
az én üdvözítő Istenem,
és én tebenned bízom
szüntelen!”
(Zsolt 24)
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Advent 1. vasárnapja
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Úrjövet
Várakozás, készülődés – jut eszébe a
keresztény embernek, amikor advent
ideje elérkezik. Közel van már karácsony, s az előtte levő néhány hét alatt
megpróbálunk lélekben is felkészülni rá.
A zsidó nép hosszú időn át várakozott a Messiás eljövetelére. Mária áldott
állapotában kilenc hónapig várt az Úr
születésére. Nekünk ennél is rövidebb a
karácsonyi készülődés ideje, s bizonyos
szempontból talán nehezebb is.
Világunk évről-évre egyre erőszakosabban tömi tele a fejünket azzal, hogy a
karácsony egyenlő az ajándékozás ünnepével. Gondoljuk csak végig: ki is az ünnepelt ilyenkor? Kinek kell ajándékot kapnia? Nehéz a dolgunk, ha ebből a mókuskerékből ki akarunk szállni, s a Lélek
ajándékaival készülnénk az ünnepre.
Adventben koszorút készítünk négy
gyertyával, három lilát és egy rózsaszínt
helyezünk rá. A lila a bűnbánatra, a tiszta
lélekkel való készülődésre, a rózsaszín a
várakozás örömére, az idő közelségére

utal. A lakásban érdemes olyan helyet
keresni neki, ahol könnyedén körülülhetjük esténként, egy pár perces közös imára.
Sajnos a hétköznapi rohanásban nem túl
gyakran van arra időnk, hogy együtt imádkozzon a család. Lefekvés előtt az esti
imát a koszorúnál ülve mondhatjuk. Választunk egy-két olyan dalt, amit szívesen
énekel mindenki, s ilyenkor kerül szóba az
is, ki milyen ajándékot tudott gyűjteni a
Kis Jézus születésnapjára.
Milyen jó lenne, ha a növekvő ajándékhegyek helyett Mária és József a mi
otthonunkban is szállásra találna! Ha
szívesen fogadnánk őket, s velük együtt
várnánk a legnagyobb csodát, az igazi
Ajándékot. Ha nem zárnánk be szorosan
az összes ajtót és ablakot a zörgetők
előtt, hanem szélesre tárnánk szívünk
ajtaját, és befogadnánk a Szeretetet.
Ilyen lélekkel való készülődést kívánok
minden kedves, ismerős és ismeretlen
Testvérünknek!
Fr. Varga Kamill

Továbbra is szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe a keresztény szakemberekkel
működő "Kilátó" Mentálhigiénés Központ programjait, a csoportos foglalkozásokat és a segítőbeszélgetéseket egyaránt. A lehetőségek a kihelyezett szórólapokon
olvashatók.
Plébániánkon februárban kezdődik a jegyesoktatás, melyet ferences atyák, a Családok Jézusban Közösség és több házaspár együtt tartja. Akik 2016-ban templomunkban szeretnének házasságot kötni, január 29-ig jelentkezhetnek a plébánia honlapján keresztül.

A Szent Miklós-oltár
Templomunkba belépve jobb oldalt, elhaladva a Mária-kápolna mellett eljutunk a
Bari Szent Miklós oltárig. Amikor először ezt meghallottam, alig akartam elhinni,
mert a ferencesekkel kapcsolatban soha nem hallottam erről a szentről. Azonban
tüzetesebben utánajárva a templom történetének kiderült, mi a „titkos” Szent Miklósoltár magyarázata.
Bari Szent Miklós valamikor a IV. században született a kisázsiai Patara
városában, később Myra városának a püspöke lett. Itt mint segítőkész püspököt és
keresztényt nagy tisztelet övezte. Amikor a város éhínségbe jutott, a kikötőben
állomásozó császári hajókról nagy mennyiségben szerzett búzát.
Bari az Adriai-tenger partján fekvő, dél-itáliai város, székhelye egyben az azonos
nevű megyének, s Puglia régiónak. Nápoly után a legnagyobb dél-olasz város. 1087ben ide hozták Myra városából Szent Miklós ereklyéit, s itt hatalmas templomot
építettek tiszteletére, mely a román kori építészet egyik legszebb alkotása.
Oltárát templomunkban az ágostonos szerzetesek állíttatták 1771-ben. Az
oltárképet Franz Anton Maulbertsch (Baden-Württemberg, 1724. június 7 – Bécs,
1796. augusztus 8.) osztrák festő festette. Mintegy négy évtizedes magyarországi
munkássága a legjelentősebb hazai barokk, rokokó freskófestővé avatta. Padányi
Bíró Márton veszprémi püspök meghívására érkezett Magyarországra 1757-ben.
Legjelentősebb művei: sümegi plébániatemplom, komáromi jezsuita Szent András
templom, székesfehérvári karmelita templom, váci székesegyház, győri székesegyház, pápai plébániatemplom, szombathelyi püspöki palota, egri líceum. Az oltár
érdekessége, hogy bár az oltárképet átfestették, máig látható rajta az akkori Buda látképe és a halas hordók. A halas dézsák valószínűleg azért kerültek az oltárképre,
mert a budai halászok adományából készítették az oltárt. A kép két oldalán Szent
Donát és Szent Flórián szobra látható. Bár a ferencesek minden oltárképet
megcseréltek, többet ki is cseréltek, Szent Miklós oltára megmenekült, sem
átrendezésre, sem átalakításra nem került sor. Egyedül a Szent Júdás Tádé apostol
képe tekinthető újításnak, melyet Márton Lajos festett 1848-ban.
Szent Miklós példa számunkra, hogy a kezelésére bízott javakkal helyesen
gazdálkodott, azt nemcsak a maga, nemcsak az egyház, hanem az egész rábízott
közösség, város javára használta fel.
Fr. Varga Kamill

Könyvajánló
Az idősebb könyvkedvelők számára ismerős és kedvelt író volt Clive Staples
Lewis. A Harmat Kiadónál és a Szent István Társulatnál több teológia munkája is
megjelent. A Csűrcsavar levelei több kiadást is megért, s szép irodalmi stílusán,
olvasmányos történetén túl a Sátán ellenünk vívott küzdelméről, agyafúrt
ténykedéséről is olvashatunk benne. A Keresztény vagyok című munkája az emberi
élet nagy kérdéseit járja körül: a jó és a rossz problémáját, hitünk alapelemeit, a
keresztény erkölcs néhány gondolatát, a negyedik rész pedig a Szentháromság
titkába vezeti be az olvasót. Már a pasaréti főiskola növendékeként volt szerencsém
olvasni a Narnia krónikáit, melyekben az író egy titkos, kalandos utazásra hívja az
olvasót. Fantasztikus lényekkel ismerkedhetünk meg, megtudhatjuk, hogy mi az
árulás, s mi a hőstett, mit jelent megnyerni vagy épp elveszíteni egy barátot. A
Narnia krónikái a Jó és a Rossz örök harcáról szólnak. A keresztény ember hamar
ráismerhet a történet rejtett mondanivalójára: a rosszat csak jóval győzhetjük le, a
rosszat azóta van lehetőségünk legyőzni, mióta a legfőbb Jó, Jézus azt legyőzte. A
könyvek kaphatók a Szent Antal Könyvesboltban, s szívből ajánlom mindenkinek
akár karácsonyi ajándéknak, akár csak úgy adventi estékre.
Fr. Varga Kamill

ADVENTI HIMNUSZ A ZSOLOZSMÁBÓL
Harsanva szóló hang kiált,
szétoszlat már minden homályt,
elűzi messze álmaink;
az égből Krisztus fénye int.
Serkenjen már a szennyesen,
kábultan alvó értelem:
új csillag fénylik odafenn,
hogy minden átkot elvegyen.
A Bárányt küldi már az Ég
leróni adósságaink:

mindnyájan bűnbocsánatért
kiáltozzunk könnyek között.
Hogy majd ha fénye újra gyúl
s a földre félelem borul,
részünk ne büntetés legyen,
hanem jóságos védelem.
Atyának dicséret legyen
és Gyermekének győzelem,
s a boldog Lángot ővelük
örökre áldja énekünk. Ámen.

Templomunk programjai (2015. november 29. – 2015. december 13.):
Novemberben és decemberben minden hétköznap 7.30-kor, vasárnap 6.30-kor
szentmisét mutatunk be kedves halottainkért. A testvérek a portán vagy a sekrestyében kérjék, és ugyanitt adják le a lezárt borítékokat azokkal a nevekkel,
akikért ezeken a szentmiséken imádkozni szeretnének.
November 30., hétfő Szent András Apostol ünnepe, András atya névnapja. Emlékezzünk meg róla imáinkban!
December 3., csütörtök Xavéri Szent Ferenc áldozópap ünnepe.
December 4., elsőpéntek délelőtt 10 órakor és 19.30-kor is lesz szentmise.
December 6., vasárnap Miklós atya névnapja. Kérjük számára a Jóisten áldását!
December 7., hétfő Szent Ambrus püspök és egyháztanító ünnepe.
December 8., kedd a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása, főünnep,
az Irgalmasság évének kezdete.
A roráte-misék (nov. 30-tól dec. 23-ig) hétköznap és szombaton is reggel 6 órakor kezdődnek.
A múlt vasárnapi Karitász-gyűjtés alkalmával 769.835 Ft gyűlt össze. Köszönjük a
testvérek nagylelkű támogatását.
A lemondások perselye várja azon testvérek adományait, akik hétköznapi életükben
valamiről lemondást vállalnak, és melynek értékét a plébánia által támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két hétben 50.260 Ft gyűlt össze, melyet a rászoruló
családok, idősek megsegítésére fordítottuk. Köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
A plébánia jogi szolgálata várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat. Az igényeket az irodában személyesen vagy telefonon lehet jelezni.
Templomunk tanévi működési rendje:
Miserend: H-Szo: 730 és 1800; Elsőpéntek: 730, 1000, 1800 és 1930;
Vas.: 630, 830, 1000, 1130 1230; 1800 és 1930.
Zsolozsma: H-P 700; 1215 és 1730; V: 1730
Gyóntatás: H-Szo: 720-815, és 1800-1915; Elsőpénteken 720-815, 930-1030, 1730-2000;
Vas.: 800-1300 és 1730-2000.
Iroda:
H: 830-1100 és 1700-1830; K: de. zárva, du. 1630-1800; Sz: 830-1100 és 1630 1800; Cs: 830-1100 , du. zárva, P: de. és du. is zárva.
Azok az állandó keresettel rendelkező testvérek, akik szeretnék rendezni az elmaradt egyházi hozzájárulásukat, megtehetik személyesen az irodában, csekken, mely a portáról elvihető, vagy átutalással a plébánia Erste Bankban vezetett 11600006-00000000-67842472 számú számlájára.
A Budapest-Országúti Szent István első Vértanú Plébánia templomának lapja.
Megjelenik kéthetente 1000 példányban. Felelős kiadó: P. Bán Zsolt Jónás ofm. plébános.
Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja 315-0944.
E-mail: orszagut@ofm.hu WEB: www.orszagutiferencesek.hu

